
Túristvándi Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2010. június 3.-án 15 órai 
kezdettel tartott nyilvános együttes ülésének: 
 

a.) tárgysorozata, 
b.) jegyzőkönyve, 
c.) határozata: Túristvándi 24/2010. (VI. 3.) KT. számtól 34/2010. (VI. 30.) KT. 

számig, 
 

892-4/1/2010. 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 

1.) Túristvándiért Információs és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Egyszemélyes Kft. 
2009. évi beszámolója. 

 
2.) Előterjesztés Szociális Földprogram működtetésére irányuló pályázat benyújtására. 

 
3.) Előterjesztés formalizálódott ifjúsági közösség létrehozására irányuló pályázat  
     benyújtására. 

 
4.) Előterjesztés a polgármester lemondására költségátalányáról. 

 
5.) Előterjesztés a Túristvándi Molnár Mátyás Általános Iskola tanulói Lengyelországi  
     kirándulásának támogatására. 

 
6.) Előterjesztés Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat megszüntető okiratának  
     megállapítására. 

 
7.) Előterjesztés a Túristvándi Molnár Mátyás Általános Iskola Alapító Okiratának  
     megállapítására. 

 
8.) Előterjesztés Kömörő Óvoda Alapító Okiratának megállapítására. 

 
9.) Előterjesztés Túristvándi-Kömörő-Nagyar Községi Önkormányzatok Körjegyzősége      
     Túristvándi Alapító Okiratának megállapítására. 
 
10.) Előterjesztés működési célú folyószámlahitel felvételéről. 
 
11.) Előterjesztés az általános iskolai és óvodai kirándulások anyagi támogatására. 

 
 
Túristvándi, 2010. június 3. 
 

Lakatosné Sira Magdolna 
         polgármester 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Túristvándi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek 2010. június 3.-án 15 órai 
kezdettel tartott nyilvános együttes ülésén. 
 
Az ülés helye: Túristvándi községben a Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak: Túristvándi Önkormányzat Képviselőtestülete részéről: 
 
   Lakatosné Sira Magdolna polgármester, 
 

Király Erzsébet Éva, Mércse József, Tukacs László, Török   
Sándor, Vígh Gyula, Varju Károlyné települési képviselők; 

 
  Tanácskozási joggal jelen van valamennyi napirendi pont tárgyalásánál: 
 
  Szabó József körjegyző 
 
  Tanácskozási joggal jelen van a 1. napirendi pont tárgyalásánál: 
 
  Kereszti Lajos könyvvizsgáló 
 
 
Lakatosné Sira Magdolna Túristvándi község polgármestere köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy az önkormányzat képviselő testülete határozatképes, mivel a képviselő-
testület tagjai az ülésen egy fő kivételével jelen vannak. 
 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester a meghívóban szereplő napirendi pontokat 
javasolja megtárgyalásra a képviselőtestület ülésén. 
 
A napirendre vonatkozóan más javaslat nem hangzott el. Túristvándi önkormányzat 
képviselőtestülete a polgármester által javasolt, meghívóban szereplő napirendi pontokat 
nyilvános ülésen történő megtárgyalásra egyhangúlag elfogadta. 
 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja Tukacs 
László és Török Sándor települési képviselőket. Túristvándi Önkormányzat 
Képviselőtestülete a polgármester által javasolt jegyzőkönyv-hitelesítőket egyhangúlag 
elfogadta. 
 
A NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 

1.) napirendi pont: Túristvándiért Információs és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú  
                               Egyszemélyes Kft. 2009. évi beszámolója. 

 
Előadó: Lakatosné Sira Magdolna  
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Az írásban elkészített beszámolót a jelenlévők az ülés meghívójával kapták kézhez, ahhoz 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester szóban a következő előterjesztést adja: 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Elkészült a Túristvándiért Információs és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Egyszemélyes 
Kft. 2009. évi beszámolója, melyet valamennyien kézhez kaptak, tanulmányozhattak.  
A beszámolót Kereszti Lajos könyvvizsgáló is véleményezte, arról jelentést készített, mely 
szintén a beszámolóhoz került csatolásra és e jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként került 
elhelyezésre. 
 
Javaslom a beszámoló elfogadását. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
24/2010. (VI. 3.) KT.          számú          H A T Á R O Z A T 
 

Túristvándiért Információs és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Egyszemélyes 
Kft. 2009.évi beszámolója. 
 
Túristvándi Önkormányzat Képviselőtestülete: 
 
A Túristvándiért Információs és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Egyszemélyes 
Kft. 2009.évi beszámolóját e jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti formában 
és tartalommal elfogadja. 
A beszámolóhoz fűzött független könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi a 
Képviselőtestület. 
 

 
2.) napirendi pont: Előterjesztés Szociális Földprogram működtetésére irányuló 

pályázat  
                               benyújtására. 

 
Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 

 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester a napirendi pontra vonatkozóan, szóban a 
következő előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselőtestület ! 
 
Lehetőségünk van pályázatot benyújtani a szociális földprogram működtetésének 
támogatására a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz. 
 
A programunk összes költségvetése 3.350.000.-Ft lenne, melyből 3 millió forint lenne a 
támogatás összege, 350.000.-Ft pedig az önerő, mely 2010. évi költségvetésünket terhelné. 
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Ilyen feltételekkel javaslom a pályázat benyújtását. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő rendeletet alkotta: 
 
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
 
 
25/2010. (VI. 3.) KT.          számú          H A T Á R O Z A T 
 

   Szociális Földprogram működtetésére irányuló pályázat benyújtásáról. 
 
Túristvándi Önkormányzat Képviselőtestülete: 
 
a szociális földprogramjának működtetése érdekében a Szociális és Munkaügyi 
Minisztériumhoz pályázatot nyújt be. 
 
A pályázat címe: Szociális Földprogram Túristvándiban. 
A képviselőtestület vállalja a 3.350.000.-Ft összköltségvetésű projekthez a 
3.000.000.-Ft támogatás mellett 350.000.-Ft összegű önerő biztosítását az 
önkormányzat 2010. évi költségvetése terhére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat elkészítéséről, 
benyújtásáról és annak eredményéről tájékoztassa a képviselőtestületet. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: (a pályázat benyújtására) kiírás szerint 

 
 

3.) napirendi pont: Előterjesztés formalizálódott ifjúsági közösség létrehozására irányuló  
                              pályázat benyújtására. 

 
Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 

 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester a napirendi pontra vonatkozóan, szóban a 
következő előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselőtestület ! 
 
Lehetőségünk van 13-29 éves fiatalok közösségeinek építését, megerősödését szolgáló 
programok támogatására pályázatot benyújtani a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz. 
 
Mi egy olyan program megvalósulásában gondolkodtunk, melynek eredményeként 
Túristvándi fiataljainak egy 2 hónapos interaktív, nonformális tanulási folyamat során 
olyan kollektív élményekkel gazdagodik, ami személyiségük fejlődésére, 
életszemléletükre, egyéni és társas motivációkra aktivitásukra hat. 
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Ez egyébként a Mindentudás Egyeteme Klub programsorozat egyik folytatása. 
 
A program teljes költsége 455.000.-Ft, melyhez saját erő nem szükséges. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
26/2010. (VI. 3.) KT.          számú          H A T Á R O Z A T 
 

            Előterjesztés formalizálódott ifjúsági közösség létrehozására irányuló  
            pályázat benyújtására. 

 
Túristvándi Önkormányzat Képviselőtestülete: 
 
13-29 éves fiatalok közösségeinek építését, megerősödését szolgáló programok 
támogatására pályázatot nyújt be a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz. 
 
A képviselőtestület egy olyan program megvalósulását akarja, melynek 
eredményeként Túristvándi fiataljainak egy 2 hónapos interaktív, nonformális 
tanulási folyamat során olyan kollektív élményekkel gazdagodik, ami 
személyiségük fejlődésére, életszemléletükre, egyéni és társas motivációkra 
aktivitásukra hat. 
 
Ez egyébként a Mindentudás Egyeteme Klub programsorozat egyik folytatása. 
 
A program teljes költsége 455.000.-Ft, melyhez saját erő nem szükséges. 
 
A képviselőtestület felhívja a polgármestert, gondoskodjon a pályázat 
benyújtásáról és annak eredményéről tájékoztassa a képviselőtestületet. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: (a pályázat benyújtására) kiírás szerint 

 
 

4.) napirendi pont: Előterjesztés a polgármester lemondására költségátalányáról. 
 

Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 
 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester a napirendi pontra vonatkozóan, szóban a 
következő előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselőtestület ! 
 
Mint az mindenki előtt ismert, képviselőtestületünk korábban részemre úgynevezett 
költségátalányt állapított meg, melyet azóta is folyósított részemre az önkormányzat. 
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Idő közben országgyűlési képviselővé választottak, valamint a Megyei Közgyűlés tagja is 
vagyok jelenleg. 
Mindezek is költségtérítéssel, vagy költségátalánnyal járnak. 
 
Ezért bejelentem, hogy 2010. május 1-től Túristvándi önkormányzat által folyósított 
költségátalányról lemondok, azt nem veszem igénybe. 
 
Ezt egyébként a képviselőtestületnek nem kell elfogadnia – hiszen ez a saját döntésem a 
saját juttatásomról – csak tudomásul venni. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
27/2010. (VI. 3.) KT.          számú          H A T Á R O Z A T 
 

            Előterjesztés a polgármester lemondására költségátalányáról. 
 
Túristvándi Önkormányzat Képviselőtestülete: 
 
tudomásul veszi, hogy Lakatosné Sira Magdolna, Túristvándi Község főállású 
polgármestere az önkormányzat által folyósított költségátalányáról 2010. május 
1-től lemondott, így az önkormányzat azt részére az előzőekben megjelölt 
időponttól nem folyósítja. 

 
 

5.) napirendi pont: Előterjesztés a Túristvándi Molnár Mátyás Általános Iskola tanulói  
                              Lengyelországi kirándulásának támogatására. 

 
Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 

 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester a napirendi pontra vonatkozóan, szóban a 
következő előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselőtestület ! 
 
A Túristvándi Molnár Mátyás Általános Iskola néhány diákja lengyelországi kiránduláson 
vesz részt, más iskolák diákjaival együtt. Túristvándiból 4-8 diák vehet részt ezen a 
kiránduláson. 
 
Javaslom, hogy önkormányzatunk a kirándulás költségeit biztosítsa, így a résztvevő 
túristvándi diákoknak ingyenes legyen a kirándulás. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
 



-  114  - 
28/2010. (VI. 3.) KT.          számú          H A T Á R O Z A T 
 

            Előterjesztés a Túristvándi Molnár Mátyás Általános Iskola tanulói  
            Lengyelországi kirándulásának támogatására. 

 
Túristvándi Önkormányzat Képviselőtestülete: 
 
a Túristvándi Molnár Mátyás Általános Iskola diákjai részére biztosítja a 2010. 
június hónapban sorra-kerülő Lengyelországi kirándulás részvételi díját. 
A részvételi díj így nem terheli a résztvevő tanulókat és szüleiket. 

 
 

6.) napirendi pont: Előterjesztés Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Megszüntető  
                               Okiratának megállapítására. 

 
 Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 
 
Az írásban elkészített Megszüntető Okirat tervezetét a jelenlévők az ülés meghívójával 
együtt kapták kézhez, ahhoz Lakatosné Sira Magdolna polgármester szóban a következő 
előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat már korábban megszűnt. Mulasztás volt, hogy 
Megszüntető Okirat nem került elfogadásra. E hibát hozzuk helyre e napirendi pont 
keretében. 
 
Javaslom a tervezet elfogadását. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
29/2010. (VI. 3.) KT.          számú          H A T Á R O Z A T 
 

    Fülesd-Kisszekeres-Kölcse-Kömörő-Mánd-Nagyszekeres-Nemesborzova-  
    Szatmárcseke-Túristvándi-Zsarolyán Mikrokörzet Gyermekjóléti és Családsegítő  
    Szolgálatának Megszűntető Okiratáról: 

 
Túristvándi Önkormányzat Képviselőtestülete: 
 

    Fülesd-Kisszekeres-Kölcse-Kömörő-Mánd-Nagyszekeres-Nemesborzova-  
    Szatmárcseke-Túristvándi-Zsarolyán Mikrokörzet Gyermekjóléti és Családsegítő  
    Szolgálatának Megszűntető Okiratát e jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti  
    formában és tartalommal fogadja el. 
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7.) napirendi pont: Molnár Mátyás Általános Iskola Túristvándi Alapító Okiratának  
                               megállapítása. 

 
 Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 
 
Az írásban elkészített Alapító Okirat tervezetét a jelenlévők az ülés meghívójával együtt 
kapták kézhez, ahhoz Lakatosné Sira Magdolna polgármester szóban a következő 
előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A Molnár Mátyás Általános Iskola Túristvándi alapító okirata – természetesen az új - 
elkészült, azt valamennyien kézhez kapták. Elsősorban a törzskönyvi nyilvántartás miatt 
került sor erre, de egyéb – jogszabályi változásból eredő hibái is – korrigálásra kerültek. 
A mai testületi ülés erről szól, mindegyik napirendi pontja ehhez kapcsolódik. 
Természetesen a korábbi Alapító Okiratok hatályukat vesztik, ahogy azt az új Alapító 
Okiratok tartalmazzák. 
 
Javaslom a tervezet elfogadását. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
30/2010. (VI. 3.) KT.          számú          H A T Á R O Z A T 
 

    Molnár Mátyás Általános Iskola Túristvándi Alapító Okiratának megállapítása. 
 
Túristvándi Önkormányzat Képviselőtestülete: 
 
a Molnár Mátyás Általános Iskola Túristvándi Alapító Okiratát e jegyzőkönyv  
3. számú melléklete szerint fogadja el. 

 
8.) napirendi pont: Óvoda Kömörő Alapító Okiratának megállapítása. 

 
 Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 
 
Az írásban elkészített Alapító Okirat tervezetét a jelenlévők az ülés meghívójával együtt 
kapták kézhez, ahhoz Lakatosné Sira Magdolna polgármester szóban a következő 
előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Az Óvoda Kömörő alapító okirata – természetesen az új - elkészült, azt valamennyien 
kézhez kapták. Elsősorban a törzskönyvi nyilvántartás miatt került sor erre, de egyéb – 
jogszabályi változásból eredő hibái is – korrigálásra kerültek. 
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A mai testületi ülés erről szól, mindegyik napirendi pontja ehhez kapcsolódik. 
Természetesen a korábbi Alapító Okiratok hatályukat vesztik, ahogy azt az új Alapító 
Okiratok tartalmazzák. 
 
Javaslom a tervezet elfogadását. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
31/2010. (VI. 3.) KT.          számú          H A T Á R O Z A T 
 

    Óvoda Kömörő Alapító Okiratának megállapítása. 
 
Túristvándi Önkormányzat Képviselőtestülete: 
 
Óvoda Kömörő Alapító Okiratát e jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerint  
fogadja el. 

 
 

9.) napirendi pont: Túristvándi-Kömörő-Nagyar Községi Önkormányzatok  
                               Körjegyzősége Túristvándi Alapító Okiratának megállapítása. 

 
 Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 
 
Az írásban elkészített Alapító Okirat tervezetet a jelenlévők az ülés meghívójával együtt 
kapták kézhez, ahhoz Lakatosné Sira Magdolna polgármester szóban a következő 
előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A körjegyzőségünk alapító okirata elkészült, azt valamennyien kézhez kapták. Elsősorban 
a törzskönyvi nyilvántartás miatt került sor erre, de egyéb – jogszabályi változásból eredő 
hibái is – korrigálásra kerültek. 
A mai testületi ülés erről szól, mindegyik napirendi pontja ehhez kapcsolódik. 
 
Javaslom a tervezet elfogadását. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
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32/2010. (VI. 3.) KT.          számú          H A T Á R O Z A T 
 

    Túristvándi-Kömörő-Nagyar Községi Önkormányzatok  
Körjegyzősége Túristvándi Alapító Okiratának megállapítása. 
 
Túristvándi Önkormányzat Képviselőtestülete: 
 
Túristvándi-Kömörő-Nagyar Községi Önkormányzatok Körjegyzősége 
Túristvándi Alapító Okiratát e jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerint fogadja 
el. 

 
10.) napirendi pont: Előterjesztés működési célú folyószámlahitel felvételéről. 

 
Előadó: Lakatosné Sira Magdolna 

 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester a napirendi pontra vonatkozóan, szóban a 
következő előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselőtestület ! 
 
Javaslom működési célú folyószámlahitel felvételét, önkormányzatunk gazdálkodása 
stabilitásának megőrzése érdekében. 
10 millió forint igénybe vételét javaslom az OTP-től, melynek fedezete éves 
költségvetésünk, valamint a túristvándi 271. hrsz. alatt bejegyzett ingatlan. Javaslom, hogy 
2010. július hónapjától kérjük a hitel megállapítását, melynek végső lejárata 2011. június 
30-a legyen. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
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    Működési célú folyószámlahitel felvételéről. 
 
Túristvándi Önkormányzat Képviselőtestülete: 
 
elhatározta, hogy Túristvándi Község Önkormányzata részére éven belüli 
lejáratú működési célú folyószámlahitelt vesz igénybe 10.000.000.-Ft, azaz 
tízmillió forint összegben az Országos Takarékpénztár és Kereskedelni Bank 
Nyrt-től, 4400. Nyíregyháza, Rákóczi út 1. sz. 
 
A képviselőtestület a működési célú folyószámlahitel fedezetéül az 
önkormányzat költségvetését, valamint Túristvándi belterület 271. hrsz-ú 
ingatlant jelöli meg. 
 
A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelezéssel érintett 
években a hitel törlesztését és a hiteldíj megfizetését a költségvetésében tervezi 
és jóváhagyja. 
 
A hitel folyósításának időpontjául a képviselőtestület 2010. július hónapját kéri 
megállapítani, a hitel törlesztése számlára érkező jóváírással azonnal, végső 
lejárata 2011. június 30. napja. 
 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy 
végezzék el a hitel felvételével kapcsolatos szervezési és egyéb feladatokat 
valamint, hogy írják alá a hitelszerződést. 

 
 

11.) napirendi pont: Előterjesztés az általános iskolai és óvodai kirándulások anyagi  
                                támogatására. 

 
Előadó: Lakatosné Sira Magdolna polgármester 

 
Lakatosné Sira Magdolna polgármester a napirendi pontra vonatkozóan, szóban a 
következő előterjesztést adja: 
 
Tisztelt Képviselőtestület ! 
 
Mint minden évben, így ezévben is mind az általános iskola, mind pedig az óvoda tervez 
tanulmányi kirándulást tanév végén. 
Javaslom, hogy az intézményeknek gyermekenként 1.000.-Ft összeget biztosítsunk a 
kiránduláshoz. 
 
A napirendi pontra vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
A képviselőtestület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
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    Az általános iskolai és óvodai kirándulások anyagi támogatásáról. 
 
Túristvándi Önkormányzat Képviselőtestülete: 
 
a Túristvándi Molnár Mátyás Általános Iskola és a Napközi-otthonos Túristvándi 
Tagóvoda részére a 2009/2010. tanév végére tervezett tanulmányi kirándulást 
gyermekenként 1.000.-Ft összeggel támogatja. 
 
F e l h í v j a 
 
a körjegyzőt, hogy gondoskodjon e döntés beépítéséről az önkormányzat 2010. 
évi költségvetésébe és azt a tervezetet a polgármester terjessze a 
képviselőtestület elé. 
 

 
 
 
 
Több tárgy nem volt, a polgármester az együttes ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
Lakatosné Sira Magdolna       Szabó József 
    polgármester          körjegyző 
 
 
Török Sándor         Tukacs László 
jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


